
 

 

Philips GoGEAR
MP4-spiller med 
FullSound™

• Vibe
• 4 GB*

SA4VBE04KFS
Føl vibrasjonene av sensasjonell lyd

Liten, fargerik og underholdende
Den fargede GoGEAR Vibe MP4-spilleren SA4VBE04KFS fra Philips har FullSound, slik at den 
gir liv til musikk og videoer. Den har også Songbird slik at du kan synkronisere musikk og glede 
deg over underholdning. SafeSound beskytter ørene, og FastCharge gir hurtig lading.

Utmerket lydkvalitet
• FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
• SafeSound for optimale musikkopplevelser uten hørselsskade

Passer inn i livet ditt
• 4,6 cm / 1,8" fargeskjerm for enkel og intuitiv bruk
• Myk og jevn utførelse for god komfort og enkelt håndtering
• Nyt opptil 20 timer med musikkavspilling eller 4 timer med videoavspilling
• FM-radio med RDS og 30 forvalg for flere musikkvalg

Enkel og intuitiv
• Philips Songbird: ett enkelt program til å oppdage, spille av og synkronisere
• LikeMusic for spillelister med sanger som høres bra ut sammen
• Rask 5-minutters lading for 90 minutters spilling
• Mappevisning for å organisere og vise mediefiler på PCen



 FullSound™

Philips' nyskapende FullSound-teknologi 
gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i 
komprimert MP3-musikk. Den beriker og 
forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve 
CD-musikk uten forvrengning. FullSound er 
basert på en algoritme for etterbehandling av 
lyd og kombinerer Philips' anerkjente 
ekspertise innen musikkgjengivelse med 
kraften i den nyeste generasjonen av digital 
signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere 
bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og 
instrumentklarhet og stor detaljrikdom. 
Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i 
virkelighetstro lyd som treffer deg både i 
hjertet og i bena.

SafeSound

Nå kan du nyte musikken for fullt uten å 
bekymre deg for hørselsskader. SafeSound er 
skapt av Philips, og det analyserer lydnivået på 
Philips GoGear MP3-spilleren kontinuerlig. 
Det varsler deg hvis volumet og eksponeringen 
kan påvirke hørselen din. Du kan forhindre 
dette ved å justere volumet til et lavere nivå 
eller la SafeSound automatisk regulere volumet 
for deg – så slipper du å fikle med innstillingene. 
I tillegg har SafeSound daglige og ukentlige 
oversikter over lydeksponeringen du har blitt 
utsatt for, slik at du kan ta bedre ansvar for 
hørselen din.

4,6 cm / 1,8" fargeskjerm

En 4,6 cm / 1,8" fargeskjerm gjør det enkelt å 
navigere i kontrollmenyen og bla gjennom 
musikkfilene på GoGEAR-spilleren.

Myk og jevn utførelse
Myk og jevn utførelse for god komfort og 
enkelt håndtering

20 timer musikk eller 4 timer video

Philips tilbyr uendelig underholdning. Du får 
GoGEAR MP4-videospilleren med et kompakt, 
innebygd oppladbart batteri som gir langvarig 
kraft. Nyt opptil 20 timer med musikk eller 
4 timer med videoavspilling på én lading. Bare 
plugg i strømkabelen for å lade opp spilleren – 
så enkelt er det.

FM-radio med RDS / 30 forvalg

FM-radio med RDS og 30 forvalg for flere 
musikkvalg.

Philips Songbird

Philips Songbird, som leveres med GoGear-
spilleren, er et brukervennlig program som 
gjør at du kan oppdage og spille av alle medier 
og synkronisere trådløst med Philips GoGear-
enheten. Den intuitive og kraftige funksjonen 
for musikkbehandling gjør at du kan oppdage 
nye artister og musikkstiler direkte i 
programmet via musikk- og mediebutikker, 
tjenester og webområder. Spill av ditt eget 
bibliotek og egne medier fra Internett, og 
synkroniser enkelt alt sammen fra PCen til 
Philips GoGear-enheten.

LikeMusic

Med LikeMusic kan du oppleve mer av 
musikken som du liker best – med bare ett 
klikk. Du trenger ikke å sortere gjennom 
musikkbiblioteket eller vente på tilfeldigheter. 
LikeMusic er en Philips-patentert algoritme 
som analyserer sangene i biblioteket ditt for å 
identifisere lignende musikkegenskaper. Disse 
egenskapene hjelper LikeMusic med å opprette 
smarte spillelister med sanger som høres bra 
ut sammen. Du trenger bare å klikke på en sang 
som du liker, og deretter klikke på ikonet 
LikeMusic – en spilleliste vises øyeblikkelig. Gi 
den et navn, og nyt den nye spillelisten – eller 
gjenoppdag sanger – på PCen eller GoGear-
spilleren.
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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Type: LCD
• Diagonal skjermstørrelse (cm): 4,6 cm
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 1,8 tommer
• Oppløsning: 160 x 128

Lyd
• Lydforbedring: FullSound, SafeSound
• Programmerbar equalizer
• Equalizer-innstillinger: Balansert, Lys, 

Gjennomsiktig, Kraftig, Varm
• Kanalseparasjon: 45 dB
• Frekvensområde: 80–18 000 Hz
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 2,5 mW
• Signal/støy-forhold: > 84 dB

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, FLAC, 

APE
• ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• MP3-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 48 kHz
• WMA-bithastigheter: 5-320 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Digital Rights Management: Nei

Videoavspilling
• SMV: 160 x 128 piksler, 30 fps, 512 kpbs

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG, BMP
• Lysbildefremvisning

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Innebygd minne (RAM): 4 GB
• Musikkminnekapasitet, MP3: Opptil 900 spor*
• Kompatibelt med masselagringsklasse
• Kompatibelt med masseoverføringsprotokoll: Nei

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Anvendelighet
• Nummertastaturlås: Ja, alternativtast
• Superscroll

• Fastvareoppgraderbar: JA, via SongBird
• Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
• Lad og spill: når tilkoblet til PC
• Tilpassbar volumgrense
• Dedikerte volumkontroller: Nei
• Volumkontroll

Tilbehør
• Hodetelefoner: Ja, sportshodetelefoner
• Hurtigstart-guide
• USB-kabel
• Armbånd: Ja, justerbart armbånd

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

støttedokumenter, håndbøker og fremtidige 
oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)

• PC-operativsystem: Windows XP (SP3) /
 Windows Vista / Windows 7

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar: Ja, med USB
• Batterikapasitet: 290 mAh
• Spilletid med internt batteri: Opptil 20 timers 

musikkavspilling eller 4 timers videoavspilling

Mål
• Emballasjetype: D-boks
• Mål for D-boks (B x D x H): 120 x 35 x 185 mm
• Produktmål (BxDxH): 43,6 x 10,8 x 78,4 mm
• Produktvekt: 0,033 kg

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 30
• RDS: Programtype, Stasjonsinformasjon, 

Stasjonsnavn
• FM-radioopptak: JA, i WAV

Programvare
• Philips Songbird

Partnere
• 7digital
• Audible
•
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Spesifikasjoner
MP4-spiller med FullSound™
Vibe 4 GB*

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 
kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64 kbps med 
WMA- eller 128 kbps med MP3-koding.

* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem 

og programvarekonfigurering.
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